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Modtaget af EGU: 
Aftalt samtale med EGU
Dato: 	    Vejleder: 

Skemaet skal indsendes som sikker digital post til egu@msb.aarhus.dk

EGU – Indstillingsskema                                             [naviger i felterne med tabulator-tasten]

Navn:  FORMTEXT      
Cpr:  FORMTEXT      
Adresse:      
Mobil tlf.:  FORMTEXT      
Postnr. By:      
Mailadresse:      
Evt. sagsbehandler:      
      
UU-vejleder:      
Indstillers navn:      
Tlf:  FORMTEXT      
Email:  FORMTEXT      
Arbejdssted:  FORMTEXT      

Branchevalg:      
Hvornår ønsker den unge at starte:
     
Vedlagt uddannelsesplan: 
Sæt kryds: Ja   FORMCHECKBOX      Nej  FORMCHECKBOX   


Til indstilleren

Dette skema er et vigtigt materiale for en god vurdering og evt. start for den unge på EGU.
Skemaet skal indsendes til EGU’s postkasse, så vi har det senest inden visitationssamtalen.

Det er vigtigt, at alle punkter udfyldes grundigt og uddybende. Skulle der ikke være plads på papiret, må du meget gerne vedlægge bilag. Både faktuelle oplysninger og din vurdering af den unge er væsentlig. Oplysninger og vurdering omfatter faglig/boglige, sociale og personlige forhold.

Det er vigtigt, at motivationen hos den unge for at gennemføre uddannelsen er til stede. Det er ikke muligt at afprøve forskellige praktikpladser for at finde sit faglige ståsted. Uddannelsen er et sammenhængende og opkvalificerende 2-årigt forløb. Derfor skal den unge inden optagelse på EGU have taget stilling til, hvilken branche vedkommende vil uddanne sig inden for og have været i en længerevarende praktik inden for den valgte branche. Der skal være en positiv tilbagemelding fra praktikværten i forhold til faglighed og fremmøde.  

Det kan være vanskeligt for EGU at tilbyde praktikforløb inden for enkelte brancher. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om praktikmulighederne.

Har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe på tlf. 89 40 13 70. 
Se yderligere kontaktinfo på www.egu-aarhus.dk

Brancheafklaring og faglige kompetencer:
Hvorfor denne branche? 
Hvor har eleven interessen fra? 
Hvilke konkrete arbejdsfunktioner har eleven udført? 
Hvad er elevens styrker inden for branchen? 
Hvad er elevens udfordringer inden for branchen? 
Har eleven været i praktik i 37 timer om ugen – eller er der lavet andre aftaler – hvis ja, hvad er begrundelsen for dette?
 FORMTEXT      
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Erhvervserfaring / praktikker / fritidsjob:
(brug enter tasten i nederste kasse, hvis du har brug for flere linjer)
Firma
År
Varighed
Fast arbejde, fritidsjob, praktik el. andet

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
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Skolemæssige kompetencer: folkeskole / efterskole / specialklasse / H.U. m.fl.
(brug enter tasten i nederste kasse, hvis du har brug for flere linjer)
Skole
Klassetrin
Prøver / eksaminer / udtalelser

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
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 FORMTEXT      
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Produktionsskole / EUD (både afsluttede og påbegyndte forløb)
(brug enter tasten i nederste kasse, hvis du har brug for flere linier)
Skole
År
Varighed
Linje

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
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 FORMTEXT      
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 FORMTEXT      
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Personlige og sociale forhold
Er der personlige, sociale, helbredsmæssige eller andre forhold hos eleven, der er væsentlige for EGU:
Familieforhold (forældre, kæreste, børn mv.) 
 FORMTEXT      


Bo-situation (hjemmeboende/udeboende)
 FORMTEXT      


Netværk (venner, støtte/kontaktpersoner, sagsbehandlere, forældre m.fl.)
 FORMTEXT      


Fritidsinteresser (nuværende/tidligere)
 FORMTEXT      



Helbred (kroniske lidelser/misbrug/medicin/andet)
 FORMTEXT      




Andet (kørekort/økonomi/straffeattest)
 FORMTEXT      


Andre ting, der kan have indflydelse på elevens EGU
 FORMTEXT      
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Stabilitet – motivation – engagement
Kan eleven med succes gennemføre en praktik hos en praktikvært? Praktikdelen i EGU er lønnet – og det indgår i vores vurdering, at vi skal kunne ”sælge” eleven til en praktikvirksomhed, herunder garantere arbejdsevne på 37 timer/ugentligt, motivation, stabilitet og vilje/evne til at lære.
Indstillers vurdering af stabilitet, motivation og engagement:
 FORMTEXT      
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